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REDACTIONEEL

Bij het verschijnen van dit eerste nuiraner van onze
KLINK in een nieuwe jaargang (9), dan past het ook
nu weer een woord van dank te brengen aan de velen,
die zowel het bestuur als onze redactie hulp boden
bij het werk van ons Genootschap. Wij blijven graag
op uw belangstelling rekenen.

Dat v;ij daarbij met genegenheid terugdenken aan hen,
die er niet meer zijn, is wel degelijk vanzelfspre-
kend.

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe gezichten en nieu-
we ideeën naar voren. Zo begroeten wij graag, de
hr. Maarten Weber, die ons kleine redactie-team is
komen versterken en zijn aanwezigheid maakte het nu
mogelijk om een deel van de inhoud van deze KLINK
met een modern hulpmiddel de tekstverwerker, uit te
voeren. De hr .Weber zorgde ook voor het omvangrijke
zoekwerk voor de foto op pagina 10 en 11.

Met belangstelling wordt nu al uitgezien naar de
komende Genootschapsavond en wel heel bijzonder
naar de kleine expositie uit "Grootmoederskeuken"

.

Gelukkig kunnen nu, dankzij de hulp van het Gemeen-
tebestuur, op een centrale plaats de eigendommen
van het Genootschap worden opgeslagen, hetgeen dan
de mogelijkheid biedt om de inventarisatie verder
op te zetten. In de volgende uitgave zullen wij
daar uitgebreid over berichten.

Ook deze keer weer veel lees- en kijkplezier toe-
gewenst en denkt u eens goed na over de oproepen
in dit blad, hartelijk dank!
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Welkom aan nieuwe leden.

Mw. J . D . Weeda-de Lijster
Aagje Deken laan 37 3768 XP Soest
W.A.Schroeder
Brederodestraat 170 2042 PM Zandvoort
Fam. J.de Jong
Helmerstraat 21 2041 PE Zandvoort
Nr. N.Paap
Nic.Beetslaan 46 2041 NP Zandvoort
Hr.W.Duns
van Galenstraat 160 2041 JW Zandvoort

OPMERKING.

De specifieke tijd voor cadeautjes is voorbij
hoewel .,, het geven van een jaarabonnement op
ons blad DE KLINK is het gehele jaar door aan te
bevelen! ! !

NIEUWE STATUTEN

Zoals in de klink van oktober j.1. werd aangekon-
digd, is op 11 november 1988 in het Gemeenschaps-
huis een algemene ledenvergadering gehouden met
als opzet : behandeling en aanvaarding van de
nieuwe statuten.
De bijeenkomst werd slechts door een gering aan-
tal leden bezocht , waardoor de voorzitter de ver-
gadering moest sluiten maar direct daarna weer
kon openen, zodat geheel reglementair de agenda-
punten konden worden afgehandeld.
Zonder al te veel problemen hebben de leden
kunnen instemmen met de voorstellen en werden de
nieuwe statuten dan ook aanvaard. Met het accepte-
ren door de leden kon het bestuur deze statuten
bij notaris Gielen aanbieden, alwaar zij nu offi-
cieel bekrachtigd zijn.
Het bestuur van het genootschap zal zich nu
kunnen wijden aan het opzetten van een
huishoudelijk reglement.
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UITNODIGING
Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort

nodigt u uit tot het bijwonen van de

GENOOTSCHAPSAVOND
„OUD ZANDVOORT"

vrijdag 24 februari 1989

gebouw "De Krocht"
aanvang 20. ÖO uur

V

Het programma voor deze avond zal o.a. zijn:

* Opening

* Lezing met dia's over de Waterleidingduinen
* Oude film

* Pauze (verloting Zandvoorts poppen-paar)

* Oude Film

* Dia-serie Zandvoort

* Sluiting (Zandvoorts volkslied)

Muzikale omlijsting de dames M. Zantvoort en
H. Brouwer



ZANDVOORTS HARMONIEKAPEL

Zoals de foto aangeeft is dit muzikale gezelschap
onder deze titel geportretteerd en dat, terwijl
wij nu in Zandvoort al zo lang vertrouwd zijn met
de naam"Zandvoortse Muziekkapel" .Dat roept dus
vraagtekens op!
Door vergelijking met andere oude foto's en

dankzij vriendelijke hulp van derden waren wij in

staat een antwoord op deze vraag te krijgen welke
wij graag in combinatie met deze foto hier willen
doorgeven

.

Zandvoort kende ooit twee muziekkorpsen, waarvan
er èèn de naam droeg van "Paul Kruger" , vernoemd
naar de in die dagen sterk tot de verbeelding
sprekende president van Transvaal.
Het was een orkest, dat waarschijnlijk grotendeels
uit middenstanders bestond, terwij 1 het andere
orkest de "Zandvoortse Harmonie "een onderafdeling
was van de Werklieden Vereniging Onderling
Hulpbetoon, dus wat wij zouden noemen de
arbe idersk 1 asse

.

Dit laatse korps werd in februari 1899 als
fanfare opgericht maar werd in 1902 omgezet tot
harmonie. Dat betekent ,dat de functie van het
zgn. "scherpe "koper door klarinetten (hout, dus)
werd overgenomen. Vanaf de oprichting in 1899 was
de leiding in handen van de onderwijzer
C.H.N.Tates.HIj werd in 1902 opgevolgd door de
heer j. Wind. Ook deze was slechts kort directeur
van de harmonie, want al in 1905 nam Reinier
Bastiaan van 't Hof de dirigeerstok over, (van 't
Hof overleed in 1961 op 86-jarige leeftijd)

.

Op 1 januari 1917 kwam er een fusie tot stand
tussen "Paul Kruger" en de "Zandvoortse Harmonie"
en kreeg het nieuw gevormde orkest de bekende
naam "Zandvoortse Muziekkapel". die vele jaren
lang een belangrijke plaats ingenomen heeft in
het Zandvoortse culturele leven.
De hier geplaatste foto dateert uit 1902, waarop
(gelukkig) aan de achterzijde de volgende perso-
nen met beroep en instrument zijn genoteerd.
Voorgrond liggend links P. Schaap, piston - Rechts
onb. trompet-Zittend v.l.n.r. L. Draai j er (de Hol-
hert) , kleine trom - Leen Keur, schi Ider, klarinet -
Voorzitter Coen Schaap (Kees de Laars) kruidenier
bariton - Dirigent J.Wind - van Leeuwen, timmerman
trombone - Dirk Koper, smid, B-bas .

Staande v.l.n.r. Fok Schaap, klarinet-Onb. althoorn
Onb. Engelse hoorn - Onb. fluit - K. Visser (de
Keeke) smid, tuba - C.Beeckhuis.kolenhandelaar

,

piston - Kees Weber, timmerman, althoorn
W.v.d.Wolde, loodgieter, bugel - W.Hulkers,smid,
trombone - D. Visser (de Keeke) metselaar , grote
trom.

OPROEP

De heer S. v.d.Bos.W.Draaijerstraat 26 z' voort
telefoon 16438 (secretaris van de Zandvoortse
muziekkapel) doet vele pogingen om aan foto's
van de Zandvoortse muziekkapel te komen. Er
wordt gewerkt aan de samenstelling van een
gedenkboek van dit orkest. Ook foto's van de
harmonie Paul Kruger zijn van harte welkom.
Uw reacties graag naar de heer S.v.d.Bos!

Bij voorbaat hartelijk dank!

!



NOG EENS MONUMENTEN

Onder deze titel hebben wij in de laatste KLINK
van het vorig jaar wat gemijmerd over monumenten
in het algemeen en die van Zandvoort in het
bijzonder .Degenen onder onze lezers, die speciaal
geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zullen het
met ons eens zijn, dat deze aangelegenheid zeker
niet uitputtend is behandeld en er nog wel wat
meer te melden zou zijn. Hoewel het niet direct de
opzet was om verder op deze zaak in te
gaan, kregen wij toch onverwacht een bijzonder
aanknopingspunt (zie foto) waardoor wij e.e.a.
belangrijk genoeg
vonden om een
tweede artikel aan
Zandvoortse monu-
menten te wijden en
daarbij wat opmer-
kingen te maken. Een
monument is door-
gaans een eerbewijs
,een herinnering
aan een persoon of
meerdere personen,
aan een situatie /
gebeurtenis of een
tijdperk in onze geschiedenis
van toepassing op de hierbij
wij ter inzage kregen n.a.v.
over monumenten. Een natuurstenen bank
opschrift Een foto, die reeds lang geleden
genomen, want hoewel de bank in kwestie al

tientallen jaren in Zandvoort te zien is, het
opschrift is nü (januari 1989) nog maar met grote
moeite te lezen. En om dat te kunnen ervaren
verwijzen wij naar het oude deel van de Algemene
begraafplaats in Zand-voort , alwaar tegenover het
graf van Jan van de Bos, deze bank is

geplaatst .Een eerbetoon aan een zeer geacht
Zandvoorter,die in zijn werkzaam leven, zich ook
nog heeft ingezet voor de medemens, getuige het
opschrift: "J.v.d. BOS 1892-1929 UIT ERKENNING VOOR
6

Deze begrippen zijn
geplaatste foto, die
ons eerste artikel

met
werd

ZIJN VELE WERKEN ALS BESTUURSLID DER WERKLIEDEN-
VERENIGING ONDERLING HULPBETOON" TE ZANDVOORT.
GESCHONKEN DOOR O.H. EN AFDEELINGEN" . Deze Jan
v.d.Bos was vanaf de oprichting(1892) lid van
Onderling Hulpbetoon en al spoedig secretaris .Een
functie welke hij 27 jaar vervulde met nog eens
daarop volgend 7 jaar vice secretaris .Over het
vele werk van dit nu bijna 100 jarige Onderling
Hulpbetoon zou nog wel het nodige te schrijven
zijn. In het kader van dit artikel is dat echter
niet aan de orde maar. . . een bezoek aan de
begraafplaats leert ons, dat het bestuur van deze
sociale instelling nóg een zelfde stenen bank als
eerbewijs heeft doen plaatsen en wel bij het graf
van Louwe Nico laas Weber.Ook hij was vanaf de
oprichting lid van Onderling Hulpbetoon en
vervulde vanaf 10 juli 1908 negentien jaar lang
de functie van penningmeester .Heel duidelijk
mogen wij hier twee bijzondere monumenten waar-
nemen, die ons ook enig inzicht geven in de opvat-
tingen van weleer bij het geven van eerbetoon aan
geachte personen uit de samenleving.
Een monumentaal eerbetoon is ook nog te zien bij
het graf van Dr . C .Smit , die in de vorige eeuw
bijna 50 jaar als "geneesheer" in Zandvoort fun-
geerde, zoals zijn grafsteen aangeeft. Een mar-
meren zuil siert zijn graf waaraan een plaquette
met het opschrift : "dankbare Zandvoorters en bad-gasten"

De naam van deze arts leeft ook nog voort in de
straat die naar hem vernoemd is. Zo wordt zelfs
een straat een zeker monument. Met het boven-
staande wordt aangegeven, dat het plaatsen van
monumenten een eerbetoon is. Elke begraafplaats is
daar een duidelijk bewijs van. Het schept ook de
verplichting deze monumenten te verzorgen. In dit
verband is het wat wrang te moeten con-
stateren, dat naast het graf van Dr. Smit de totaal
gebroken grafsteen ligt van Ds .Swaluè,een man met
vele verdiensten voor Zandvoort .Gelukkig hebben
wij mogen vernemen, dat verantwoordelijken zich
reeds met deze kwestie bezighouden, en zo hoort
het ook! Als deze regels een bijdrage mogen zijn
voor de erkenning van welk monument dan ook, dan
zal het ons zeer verheugen, Th.H.

7



IN MEMORIAM

JACOBUS ANTHONIE STEEN

Velen bleken die ochtend van de eerste werkdag van het jaar gekonen te zijn on de

heer Steen op de begraafplaats "Nesterveld'te Driehuis-Velsen naar z'n laatste

rustplaats te begeleiden...

Even tevoren Naren in de aula persoon en werk van de overledene op treffende Mijze

herdacht door de chef van de secretarie-afdeling burgerzaken van Zandvoort,de heer

C.J.Wester.Dit laatste deed eveneens de voorzitter van de Volkstuindersvereniging

"Zandvoort",de heer T.J.Huberts.

Ook Hij willen in de eerste "KLINK'van dit jaar nog een enkel woord aan de

nagedachtenis van de heer Steen wijden. Imiiers niet alleen aan de invoering destijds

van ons verenigingsorgaan, doch ook aan de oprichting van het Genootschap"Dud

Zandvoorfin 1970 zal zijn naai «ee verbonden blijven. Vooral in de beginjaren

verschenen in "De Klink'diverse geschiedkundige verhalen van zijn hand...

Inderdaad ,de geschiedenis van Zandvoort ging de heer Steen tot het laatst van z'n

leven ter harte. Als geboren verteller heeft hij in woord en geschrift dat verleden

op vaak boeiende wijze onder de aandacht van gehoor en lezers weten te brengen

De laatste jaren trokken zijn dia-lezingen op dit gebied - aanvankelijk met

nedewerking van wijlen de heer C.Zwaag, nadien net die van Ton Dronnel - niet alleen

in de badplaats, doch ook daarbuiten neernalen overvolle zalen. Ons heugt het best de

lezing, die hij enkele naanden geleden nog nocht houden voor de 'Zandvoortse Bonschuit

Bouwclub", tot de oprichting van welke club hij in 1978 nee de stoot heeft gegeven.

Zijn net veel hunor doorspekte verhalen werden gebundeld in "Zandvoort van

toen...", van welk boekwerk ai dikwijls een herdruk is bepleit.

Verder heeft de heer Steen in verschillende toneelstukken vroegere Zandvoortse

situaties en figuren net verve en sons gedurfde fantasie een plaats weten te geven.

Nu aan leven en werken van de heer Steen een abrupt einde is gekonen, gedenken wij

dankbaar ook zijn verdiensten in het belang van de geschiedenisdocunentatie van

Zandvoort...

Zijn vrouw en kinderen wensen

pijnlijk noeten ondervinden..

wij alsnog sterkte toe bij het genis,dat zij zo

Br.



Panoraia vanaf de Hatertoren te dateren tussen 1912 (Hatertoren) en 1928 (sloop van het

raadpleegt de diverse fotoboekjes over Oud Zandvoort zal dit bij vele ouderen onder ons het

openen oa de foto's uit deze boekjes wellicht enigszins in het huidige straatbeeld in te

hotel Driehuizen,B huis van J.v.d.Bos aan Burg.Engelbertstraat/hoek Baaniteg C ttagenaakerij

Rozenobelstraat,naar beneden gaande passeren Hij de NoorderstraatlDde Spoorstraat(2)dE

siederij van Versteege «et daarvoor het brandspuithuislin de oorlogsjaren gaarkeuken)G het

boerderij van van Saase K nog bestaande Honing hoek Swaluestraat/Achteroa L lunchrooi

ook nu nog duidelijk herkenbaar de bebouHing aan oostkant Haltestraat, de nestzijde tussen

Geaeenschapshuishui s/VVV kantoor O torentje op de huizen aan de Traistraat, latere Louis

PatronaatgebouN R bebouwing noordzijde Grote Krocht S slachthuis van slagerij Heek T hoek

van Zoaerlust en iets verder oostelijk wat voor kort was sigareniagazijn Bluijs V pastorie

Hogeweg Y de Baan Z bebouwing aan westzijde burg, Engelbertstr. pakhuis van Boerlage)
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gasthuis ). Oeze foto is een grondige bestudering teer dan waard ,als len daarbij dan

geheugen opfrissen ( o,ja, dat stond daar!) en bij de jongeren kan dit de logelijkheid

passen. Hij nodigen U uit voor een wandeling door deze wonderlijke bebouwing !A. vleugel van

van Verkeeren waarlangs aan de zuidzijdeiop foto rechtsihet Hageniakerspad Q de

Kruisstraat(3)en de Gasthuisstraat (4) oa te koien bij E het Gasthuis waarachter F de

huidige dtureel centrui H het Napen van Zandvoort I de oude saederij van Dorsaan J de

Heijaerinck (later Thoaas) l<t het oude postkantoor eet daarvoor het raadhuis en aan de gevels

de lunchrooa en het raadhuis was nog weiland ,n.b. eet echt gras! N school B thans

Davidsstr.P Groot Kijkduin, Kijkduin en a'daase vacantie kolonie Q R.K.kerk, later

Kerkplein/Kerkstraat (Sierkan) U bakkerij v.d.Herff aet in oostelijke richting het platte dak

N-H.Kerk M school A aan de Hogeweg (plaats huidige politiebureau)! bebouwing aan zuidzijde

11



HOTEL "GROOT BADHUIS".
Een naam 'n begrip met
het aureool van het ver-
re en grootse verleden
van Zandvoort. Het huis
dat een tijdperk aangeeft
toen Zandvoort zich be-
gon te ontwikkelen tot
badplaats. In ieder ge-
val een huis, de moeite
waard om met deze foto' s

dat beeld nog eens op
te roepen.
Linksboven een kaart uit
1904 (postzegel 1 cent)
een blik aan zeezijde.
Rechtsboven een beeld
uit de jaren dertig, li -

middels 3 -hoog gebouwd.
De tijden werden duur-
der, want de postzegel
was nu ^i cent!
Er is natuurlijk heel
veel over dit hotel te
schrijven maar wij bq)a -

len ons verder tot de
foto's van het interi-
eur.
Middenlinks, de statige

eetzaal. Ooit werd in
de beginjaren het tafel-
zilver door een der com-
missarissen op 1 novem-
ber mee naar huis geno-
men en werd er genotu-
leerd, dat hij voor 300
lepels en vorken verant-
woordelijk was.
-Linksonder de schrijfsa-
lo (alleen het woord al
klinkt vertederend).,
Middenrechts de concert -

zaal. Het verhaal gaat,
dat vanwege "de kalmte
en rust" in die zelfde
beginjaren er alleen mu-
ziek was bij de opening
van het badseizoen en
op pinkstermaandag maar
na 1870 éénmaal in au-
gustus op het terras!
Tot slot de hal, met de
haast vanzelfsprekende
rieten stoelen. Het kan
ook haast niet anders.
Helaas, een zeer beknopt
verhaal maar laten de
beelden maar spreken.



WERELDREIZIGERS

Wij schrijven 1934 en wij lezen in de Haarlemse
Courant het volgende bericht:
FIETSTOCHT DOOR EUROPA. Plan van twee jongemannen
te Zandvoort. Zandvoort, 1 nov. - Twee ondernemen-
de jongemannen zullen heden uit Zandvoort vertrek-
ken voor een fietstocht door Europa en met den ver-
koop van prentbiefkaarten e.d. trachten den kost te
verdienen. Zij gaan gekleed in oud-Zandvoortsch cos-
tuum en voeren achter hun rijwiel een klein huisje
mee, dat door henzelf is ingericht en hun tot nacht-
verblijf moet strekken. Geheel vast staan de reis-
plannen nog niet, maar men hoopt o.a. te gaan door
België, Frankrijk, langs de Rivière naar Italië en
Zwitserland en dan eventueel door Duitschland terug.
Tegen den zomer denken de reizigers weer terug te
zijn, daar er dan te Zandvoort weer voldoende pers-
pectief is.
Tot zover het krantenber^ictit Jïet is ook het eerste
knipsel dat geplakt is in twee dikke boeken, die
zijn samengesteld met documenten, foto's en knip-
sels hetgeen nu bij elkaar een prachtig bezit is
zaü de familie Koper op het Schelpenplein en dat
wij mochten gebruiken om voor de lezers van de
KLINK, deze geschiedenis nog eens op te halen.
Het waren - nu 55 jaar geleden - Jan Koper en zijn
vriend Arie van van Duin, die deze "wereldreis" on-
dernamen en daarmee in die dagen naam maakten in
Zandvoort. Want de heer Gertenbach van de Zandvoort-
se Courant, heeft dankbaar gebruik gemaakt van de
vele reisbrieven, die door Jan Koper werden geschre-
ven en die hij al of niet van commentaar voorzien
in zijn blad opnam. "De wereldreizigers" waren toen
een begrip!
Het is natuurlijk ondoenlijk om een reisverslag van
5 maanden in enkele bladzijden van ons blad volle-
dig weer te geven maar we zullen al bladerend door
de plakboeken e.e.a. noteren om u iets van de sfeer
te laten proeven.
De hr .Gertenbach schreef in zijn eerste artikel, dat
"Jan en Arie de wereld zijn ingetrokken, vol vertrou-
"wen, dat het elders wel niet slechter zal zijn dan
"hier. Heerlijk mooi, dat jonge idealisme gesteund
14

door zo'n massa zelfvertrouwen"
De mannen hadden ook een beschermnaam. Gertenbach
schrijft: "Wat kan anders de beschermnaam, waaron-
der deze tocht zal staan, zijn dan:Uiver. Uiver is
op een wereldreis net zo duidelijk als Holland".
Deze naam stond ook met grote letters op het tent-
dak. Nadat een opsomming wordt gegeven hoe Jan en
Arie in hun levensonderhoud willen voorzien en de
Zandvoortse autoriteiten dank wordt gebracht voor
de hulp bij de voorbereidingen ("het is ons een
groot genoegen, dat voor onze twee wereldreizigers
te mogen doen") besluit de hr .Gertenbach zijn eer-
ste artikel als volgt: "De reis is Donderdagmorgen
begonnen. Gaarne hadden we van onze belangstelling
op het vroege morgenuur het bewijs gegeven. Maar
buien en koude hield ons in de warmte van dromen-
land gevangen. Wij zenden nu uwe en onze belang-
stelling achterna. Kranige jongens, die vol zullen
houden"

.

Dat de mannen fysiek goed in elkaar zaten bewijst
wel de regel uit het dagboek: "half zes uit Zand-
voort vertrokken, zware buiten en guur weer. Om 4

uur in Schiedam, 80 KM en dat met aanhangwagen be-
laden met 250 KG"

.

Het is nu prachtig om het plakboek te lezen maar
tussen de regels valt voldoende op te merken, dat
het niet allemaal rozegeur en maneschijn was. Zij
hebben in totaal 48x contact met de douane gehad,
die niet altijd overtuigd waren van de eerlijke be-
doelingen van het tweetal. Het ging ons te ver om
alle gegevens te tellen maar de trekstang van de
wagen met de fiets is meerdere malen gebroken en
zowel in België als in Frankrijk moesten zij een
smederij opzoeken voor reparatie

.

Toch kwamen zij in Parijs aan na 14 dagen om op het
plein van de Notre Dame hun kamptent te plaatsen
direct bij het politiebureau. Gertenbach schrijft
dan: "Ze trekken vaak zo'n belangstelling, dat er
opstoppingen in het verkeer ontstaan". En die be-
langstelling levert ook weer voldoende op bij hun
verkooD. Maar uit de brieven blijkt dat hun grote
doel is de Riviêre en daar komen ze dan ook. Vele ma-
len berg op, berg af en dat laatste met rokende rem-

men ,

15



DE OUDE KEUKEN

Voor de derde keer komen wij bij onze lezers aan-
dacht vragen voor "de oude keuken" en daarom deze
titel hierboven. U weet wat wij willen. Proberen om
zoveel mogelijk attributen uit grootmoederstijd te
verzamelen maar dan wel heel speciaal uit de keuken,
Bij onze bestuursleden is al redelijk veel binnen-
gekomen maar nu binnenkort de jaarlijkse Genoot-
schapsavond zal plaatsvinden herhalen wij deze op-
roep. Er wordt nl . naar gestreefd om de bezoekers
van die avond een kijkje te geven in zo'n ouder-
wetse keuken, ook al zal die niet helemaal compleet
zijn. Op dit moment wordt er nog gezocht naar de
volgende zaken: etensborden, ijzeren bestek, brood-
plank, poken, stoof, keulse potten, wandborden en
koektrommels. Heeft u wat anders wat hier niet is
genoemd, dan wordt dat met graagte evengoed ont-
vangen. De inleveradressen ziet u op pagina 20.

DE WERELDREIZIGERS (slot)

En eenmaal aan de Rivièra kon het niet missen,
dat zij in Monaco aankwamen, waar het plakboek
van getuigt met een leuke foto. Jan en Ar ie po-
serend voor het beroemde Casino. Daar kwamen zij
ook in aanraking met hun weldoener. Een Neder-
lander, die aldaar een huis met zicht op de Mid-
dellandse zee en die zich het lot van de jonge-
mannen aantrok en hun met raad maar meer met de
daad bijstond. Voor hun een geweldige man en dat
alles gewoon omdat zij Nederlanders waren. Jan
Pool was in die dagen een rijwielhandelaar in
de Van Ostadestraat . Het plakboek toont een ad-
vertentie: "1400 KM!! en ons materiaal houdt
zich best, schreven onze wereldreizigers....".
Jan Koper schrijft later in het plakboek: "En
na 3 50Ö KM was het NOG dik in orde". Op 19 maart
193 5 kwamen zij weer thuis, ingeh-ald door vele
vrienden en familieleden. De krant van de hr.Ger-
tenbach had nog één keer een slotartikel, een
nabeschouwing van Jan: "..het was dikwijls een
beproeving maar we zullen het ons leven niet
meer vergeten . .

.
"

.

Voor ons plezierig om daar nu nog eens kennis van
te nemen.
16

TWEE BIJZONDERE EXPOSITIES IN

HET CULTUREEL CENTRUM

Het begint traditie te worden om
In de maand februari in het
Cultureel Centrum een expositie
te houden van "Zandvoorters en
hun hobby". Ook nu weer teken-en
schi Iderwerk, sieraden tegelta-
bleaus en diverse handwerken.

Een goede gedachte om dit jaarlijks te herhalen
en het zal er zeker aan belangstelling niet
ontbreken. Deze expositie zal duren tot en met 5
maart. Ook nu weer laat de leiding van het
centrum weten, dat opgave tot deelname aan de
volgende expositie (f ebr. 1990) nu reeds mogelijk
is

.

Van geheel andere aard zal de expositie in de
periode maart/april zijn, wanneer het gaat over
"Knopen en knoopsgaten" .De knoop is een
eeuwenoud gebruiksartikel en veel interessanter
dan men zo op het oog zou denken.

De expositie laat de geschiedenis van de knoop
zien, hoe hij gemaakt werd en wordt en hoeveel
verschillende soorten er zijn geweest.

In ieder huishouden bevindt zich zeker een
knopendoos .Kijkt u daar nu eens in of daar ook
niet een paar bijzondere knopen in zitten, die
men wellicht in het Cultureel Centrum van u
voor dit doel kan lenen. Misschien is uw eigen
knopendoos wel heel geschikt om ten toon te
steil en. Men houdt zich aanbevolen voor
mooie. gekke, oude en nieuwe knopen en of
knopendoeken.

Het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein 9b
in Zandvoort is geopend van 13.30 tot 16.00 uur
behalve maandag en dinsdag.
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DE ZANDVOORTSE BOMSCHUIT BOUWCLUB presenteert
zich tegenwoordig op haar briefpapier op een
andere en speelse wij ze, door de weergave van een
nieuw vignet te hanteren. Daarbij opgenomen dan de
tekst: Historische Modelbouwvereniging Bomschuit
Bouwclub anno 1977. Het ontwerp is van Jan Weber
en hoewel het ongewild veel overeenkomst vertoont
met het bekende huis op de voorzijde van onze
KLINK, is het zeker een feit. dat deze aankon-
diging op duidelijker wijze de activiteiten van
dit gezelschap naar voren laat komen dan het
bekende "Bomschuit Bouwclub".
De secretaris bericht ons het volgende:
"Bij het begin van dit nieuwe jaar wensen bestuur
en leden van de Bomschuit Bouwclub ,de lezers van
DE KLINK een voorspoedig en gezond 1989.
Het vullen van deze bladzijde is op dit moment
wel wat moei lijk, want de modellen al eerder be-
schreven zijn nog steeds in bewerking maar dat
neemt niet weg .dat onze activiteiten stug door-
gaan. Zoals in de plaatselijke pers reeds bekend
is gemaakt, is het Tram-emplacement inmiddels
overgebracht naar onze expositieruimte bij de
N.M.B, aan de Passage. Het postkantoor, het
circus-theater en de bomschuit voor de Ned. Herv.
Kerk zijn alle drie in de eindfase. In het komende
voorjaar hopen wij de bomschuit aan het kerk-
bestuur te kunnen overdragen. In bewerking-
zijn op dit moment enige kleinere modellen van de
garnalenbom en een oude zei Is loep. Op de weke-
lijkse bijeenkomst in het clublokaal van de
vereniging aan de Nic .Beetslaan is iedereen nog
steeds van harte welkom. Heel speciaal wordt de
aandacht gevestigd op ons OPEN HUIS en wel op
zaterdag 18 maart. vanaf 14.00 uur.

OPROEP: Wie heeft foto's en/of gegevens van het
zgn.Heidelbergervat.genaamd"de Bierton"? Dit bij-
zondere bouwwerk uit de vorige eeuw .dat de
belangstelling heeft van de model bouwers. stond
ongeveer op de plaats van het huidige Palace
Hotel en werd ca. 100 jaar geleden door brand
verwoest. Uw reacties graag naar het clublokaal of

het secretariaat .Keesomstraat 26.
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FOLKLOREVERENIGING

:êhd
NIEUWS VAN

Brederodestraat 60 2042 BH Zandvoort

Het bestuur van de folklorevereniging bericht
ons het volgende

:

"In de onlangs gehouden bestuursvergadering moch-
"ten we tot ons genoegen constateren, dat ondanks
"wat kleine haperingen, "de Wurf", goed functio-
"neert. Alle afdelingen, zoals de zang-, dans- en
"toneelgroep zijn volop aan het repeteren en dat
"alles ten behoeve van de aanstaande uitvoeringen.

"Inmiddels zijn ook de data vastgesteld van deze
"uitvoeringen. Dat zal zijn op zaterdag 11 maart,
"zondag 12 maart en op zaterdag 18 maart. Opge-
"voerd zal worden het toneelstuk "Aanzoek van
"Jacob aan Annemarie" van mw.B. Jongsma-Schuiten

.

"Voor de opvoeringen van de zaterdagen zal er een
"gezellig bal na zijn.

"Een deputatie van "de Wurf" ging ook dit jaar op
"bezoek bij de burgemeesters van Zandvoort en Haar-
"lem tijdens de nieuwjaarsreceptie.

"Te verwachten is een hechtere band met de Regio-
"nale VW, om gezamenlijk optredens in de regio te
"organiseren.

"De Districtsvergadering was dit jaar op 28 janu-
"ari en wel in Hippolytushoef . De vereniging was
"ook aldaar vertegenwoordigd.

"Aanvragen voor optredens in Volendam liggen ook
"nog in het verschiet.

"De datum voor de eigen jaarvergadering is inmid-
"dels bepaald op 30 maart a.s.-

J. F. Hollander, vice-voorz

.

H.Gansner, secr

,
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BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter; Mw. C. C. M. Keitp-v.d. Mije, Tolweg 29

2042 EJ Zandvoort, tel. (02507-17201)

Vice-voorzitter; Ir. C. J. Wagenaar, Kostverlorenstraat 23

2042 PA Zandvoort, tel. (02507-13999)

Secretaris ; J. Paap, v. Lennepweg 14-1

2041 LG Zandvoort, tel. (02507-15967)

Vice-secretaris : A. Koper, W. Kloosstraat 9

2041 BK Zandvoort, tel. (02507-18441)

Penningmeester : J. Bluijs, Nic. Beetslaan éO
2041 NN Zandvoort, tel. (02507-14632)

Vice-penningm . J. Attema, Gort v.d. Lindenstraat 2, flat 25
2042 KA Zandvoort, tel. (02507)-14555

Leden . Mw. K. Harkaitp-Bluijs (02507-16929)
A. Droinmel (02507) -17963
Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten

(02507-18177)

REDACTIE "DE KLINK"

Mw. C. E. Kraan-Meeth; P. Bnane;
Th. Hilbers; J. Paap

Bankrelatie ; Alg. Bank Ned. te Zandvoort
Rek.nr. 565738305, giro-nr. ABN 9711

Giro-nummer : 4206723 t.n.v. Genootschap "Oud Zandvoort"

Contributie: Minimaal F. 15,- per jaar

VRIENDELIJK VERZOEK

ADRESWIJZIGINGEN en evt. andere berichten zo

spoedig mogelijk aan een van de adressen
door te geven.
WIJ BLIJVEN geïnteresseerd In het ontvangen van
kopy en natuurlijk ook oude foto's. Ook daarvoor

mag u ten alle tijden onze bestuursleden, en/of
redactieleden benaderen.
Bijvoorbaat hartelijk dank.
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